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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

    Số: 13  /GM-BQLKKTCK           Lạng Sơn,  ngày  20  tháng  02  năm 2019 

 

GIẤY MỜI  

 

Thực hiện Công văn số 28/UBBG-VT-m ngày 15/02/2019 của Ủy ban liên 

hợp biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc về việc xác nhận kết quả đo đạc, 

xác định đường biên giới tại khu vực mốc 1088/2-1089. Ban Quản lý trân trọng 

kính mời đồng chí Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn các đơn vị tham dự với nội 

dung sau: 

1. Thành phần:  

- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; Trung tâm 

QLCK Tân Thanh-Cốc Nam; Ban quản lý dự án; 

- Các Sở: Ngoại vụ; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; Đồn, Trạm biên phòng cửa khẩu Tân 

Thanh; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (tư vấn giám 

sát); 

 - Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn và Công 

ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông (tư vấn thiết kế); 

- Công ty TNHH 1 thành viên Nga Phong (nhà thầu thi công gói 2 

Km2+726,41- Km4+716,6). 

 2. Nội dung:  

 Tham dự đặt ống thép xác định đường biên giới đi qua mốc 1088/2-1089 để 

đổ bê tông mặt đường đoạn đấu nối, công trình Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu 

nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung 

Quốc). 

3. Thời gian: 

- Ngày 21/02/2019 (thứ năm) vào hồi 15 giờ, thi công đổ bê tông mặt đường 

đoạn đấu nối gồm tấm số 1 và tấm số 3, qua điểm đánh dấu đường biên giới số 2a 

và số 2b. 
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- Ngày 22/02/2019 (thứ sáu) vào hồi 15 giờ, thi công đổ bê tông mặt đường 

đoạn đấu nối còn lại, gồm tấm số 2 và  tấm số 4, qua điểm đánh dấu đường biên 

giới số 2c. 

4. Địa điểm: Tại hiện trường thi công khu vực mốc 1088/2-1089, xã Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng. 

Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính mời./.      

                                                  
Nơi nhận : KT. TRƯỞNG BAN 

                  PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, BQLDA. 
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